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                                           Foto af gården (årstal ukendt) med familien Thorsen foran   

 
Gården har ikke noget navn, men blev altid kaldt ”Thorsens gård”. Arealet var på 34 tdl.  
Grethe og Karl Poulsen købte gården i 1949. 
 
Inden de købte gården var den ”blevet slagtet” som man sagde. Det vil sige at en stor besætning, 
meget korn på lager og en stor lade vest for gården var solgt og fjernet. 
Endvidere var frasolgt 15 tdl. land god jord i Møsten. Jorden, der ligger omkring gården, er dårlig 
sandjord. 
 
Ved overtagelsen var gården stråtækket, men Grethe og Karl lagde fast tag på det hele og satte i 
70erne nye vinduer og døre i stuehuset i samme stil som de gamle. 
 

        
                                             Som gården så ud omkring 1970. 

Gården blev drevet med grise og malkekøer – mælken blev leveret til Tuse Mejeri og senere til 
Holbæk Mejeri. 
Mælken blev afhentet af en husmand, der havde en mælketur med hesteforspand – der kom 
skummetmælk, ost og smør med tilbage (efter bestilling). 
Grisene blev leveret til Holbæk Slagteri. 
I begyndelsen af 70erne blev køerne solgt og Grethe og Karl gik over til produktion af smågrise 
som blev solgt, når de vejede omkring 40 kg. 
I mange år have de et stort hønsehold, hvor æggene blev leveret til Holbæk. Der kom en vogn- 
mand hver uge. 
 
I begyndelsen havde Grethe og Karl 2 store belgierheste som trækkraft, indtil de fik traktor i 1958. I 
1960  købte de mejetærsker. 
 
Grethe stammer fra Vigerslev sogn på Fyn og Karl stammer fra Vejen. 
Karl har været medlem af bestyrelsen i Forsamlingshuset og været snefoged i 1955-56. Han var 
endvidere hestevurderingsmand. Grethe var med i husmoderforeningen, og de var med i 
Landboforeningen. 
 
I 1989 solgte Grethe og Karl gården og flyttede til Kløvervænget i Tuse. Efter Karls død i 2002 
flyttede Grethe til Tuse Centret. 
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